
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

 
 -הלשכה למינהל אוכלוסין ב

: כתובת

: טלפון

: פקס

:תאריך

: בקשה' מס
 :לכבוד
  ת  /מר

  

  
 

  ת/אה לישראלי/ה  הנשוי/בת זוג זר/ קבלת מעמד בישראל לבן בקשה ל :הנדון 
 

 : את המסמכים הבאיםצרף  לת/הנך מתבקש,  בקשתךעם הגשתהריני להודיעך כי 
 

בקשה  המסמכים
חדשה

המשך 
 טיפול

₪___₪ ___ )בקשה לקבלת מעמד+ אשרת כניסה  (.ח"ש________ כ "סה: י לוח האגרות"אגרה עפ
     .ה/ת והמזמין/ תמונות פספורט של המוזמן3

     . דפי הויזות והחותמות של בקורת גבולות, צילום דף עיקרי+ דרכון המוזמן 
    .ודת נישואין מאומתת או אפוסטילתע

     . ב"ת חתומים לפי הנוסח המצ/מוזמןלה ו/מזמיןל תצהירים
     .ת/ משלטונות מדינת המוזמןאפוסטיל/ מאומתתתעודת יושר

    ).X2מאומת ובתרגום נוטריוני  (תעודות מקוריות המעידות על מצב אישי קודם ונוכחי 
    ). X2בתרגום נוטריוני  (הנלוויםות /תעודות לידה מקוריות של המוזמן

     .  תלושי שכר אחרונים3+  והמוזמן ה/ מקום העבודה של המזמיןבדבראישורים 
    . בני זוג–כרות ימכתב הסבר לגבי ה

     .נספח לחוזה שכירות + צילום+  מקור –ש המזמין "רכישת דירה ע/חוזה שכירות
    ________ עד________מיום  ה/ המזמין /ה/משכירש ה" ע)טלפון, מיסים, מים, חשמל(חשבונות 

     .חינוך, בריאות, א"בטל: סדות ממשלתיים כגוןואישורים בדבר קבלת שירותים ממ
     .6של ילדים במסגרות החינוך החל מגיל ) ציונים(אישור לימודים ותעודות גמר 

     .ב"המועצה המקומית על מרכז חיים בישוב לפי הנוסח המצ/אישור העירייה
     אישור על ניהול חשבון בנק משותף

      בני הזוג חובה2נוכחות 
 

 .אחרי הגשת הבקשה ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים :הערה
 . ידי מקבל הבקשה-יש להגיש צילומי המסמכים המקוריים בנוסף למקור אשר ייבדק על

  .שהם בסיסיים, ל"תנאי מוקדם לטיפול בבקשה הינו המצאת המסמכים הנ
 )מלבד מהשפות ערבית ואנגלית( כל מסמך ציבורי יש לתרגם נוטוריוני לעברית 

 ,בכבוד רב
 

 מנהל הלשכה/ ב 
 למינהל האוכלוסין

 ת/תיק אישי של המבקש:  העתק
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  משרד הפנים–מדינת ישראל  
ן  מינהל האוכלוסי

  זר הנשוי לישראלי זוגן לב בישראל מעמדקבלתבקשה ל

 
תמונת 
 ת/המוזמן

 לפרטים נוספים ,קבלת האזרחות הישראלית בדרך זו עלולה להשפיע על אזרחותך האחרת
, בלשכה ולנציג מדינת אזרחותך האחרת לבירור ההשלכות ת/ה המוסמך/יש לפנות לפקיד

 .י לחתום על תצהיר בהקשר זה/תידרש.  תוגש בקשה זוםבטר
  במשבצת המתאימה לבקשהxנא לסמן 

  בישראלבקשה לישיבת קבע 
 )7לפי סעיף  (בישראלבקשה להתאזרחות  

 
  תושב קבע  /אזרח  : ה בישראל/מעמדו   ה/פרטי המזמין

 

 שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה מספר הזהות
 
         

     
 

 לאום דת תאריך נישואין המצב האישי המין תאריך הלידה
 זכר  יום חודש שנה

 נקבה 
  גרוש  רווק
  אלמן  נשוי

   

 

 משלוח יד תאריך קבלת מעמד אזרחות תאריך כניסה לארץ שם פרטי קודם שם משפחה קודם
      

 

 טלפון נייד' מס הטלפון במען' מס המען
 המיקודדירה' מס בית' מס הרחוב הישוב

     
  

 
  של האזורזהות פרמס בתוקף עד מספר דרכון

  
 

 :ת/פרטי המוזמן 
                       

 

 המין תאריך הלידה שם האם שם הסב שם האב השם הפרטי שם המשפחה
     
     

 זכר  יום חודש שנה
 נקבה 

 

 תוקף אשרה מעמד בישראל מקום הכניסה תאריך כניסה לארץ אזרחות לאום דת המצב האישי
  גרוש  רווק
  אלמן  נשוי

       

 

 טלפון נייד' מס הטלפון במען' מס קירבה למזמין ל"המען בחו
 מספר רחוב העיר המדינה

    
   

 
 ):18עד גיל (נלווים קטינים 

כניסה  תאריך תאריך הלידה
חודש יום המין לארץ / מספר זהות  שם המשפחה השם הפרטי הורה השניהשם  מקום הלידה שנה

 דרכון זר
 זכר  

 נקבה 
        

 
 זכר  

 נקבה 
        

 
 זכר  

 נקבה 
        

 
 

ל בהיעדר הסכמה אישית ש. תושבות קבע בישראל/ יש להציג הסכמת ההורה השני לקבלת אזרחות- קטינים נלווים מנישואין קודמים
י בית המשפט המציין כי האפוטרופסות הבלעדית על הקטין ניתנה להורה "יש להציג פסק דין או הסכם גירושין מקורי ומאושר ע, ההורה השני

 .מגיש הבקשה או פסק דין הקובע כי ההורה המבקש רשאי לבקש עבור הקטין לבדו
 ______________________: סיבה       לא צורף . אחר    _______________:    חתימת ההורה השניאישית . כן: הוצגה הסכמת הורה שני 

המשך הבקשה בדף הבא

רסמ שהפ ק ב   
_____________
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 תמונת 
 המזמין

 

 

 םהנני מוכר לאנשים הבאים שיוכלו למסור פרטים עליי ועל בני משפחתי וכן על המוזמני )י המזמין"ימולא ע(* 
 מספר הזהות שם המשפחה השם הפרטי הקירבה ןהמע טלפון' מס

      

      

      

 
 :הצהרת המבקשים

 
 אנו מצהירים בזה שהפרטים שמסרנו בבקשה זו הם נכונים ומדויקים ונמסרו בהכרה שהם יסוד לדיון בבקשתנו

 
____________ת/ חתימת המוזמן_____________: ה/ חתימת המזמין____________תאריך ____ ________המקום 

 
 'שלב א

 
__________________:שם הפקיד המקבל_____________________ :תאריך ____________________ -נתקבל ב

 
 _____________________________________________________: הערות

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

  משרד הפנים–מדינת ישראל 
ן  מינהל האוכלוסי

 המשך - זר הנשוי לישראלי זוגן לב בישראל מעמדקבלתבקשה ל

 לשימוש משרדי

ÒÓ '‰Ï·˜:______________

ÌÂÎÒ:__________________

ÍÈ¯‡˙Ó :_______________

   'שלב ב

יש להציג לבני הזוג את הפרטים. (מתן ישיבת קבע יש למלא חלק זה/עם סיום ההליך ולקראת מתן האזרחות הישראלית
 .)'אשמילאו בחלק 

 :הצהרת המבקשים
 .הרינו מצהירים כי לא חל כל שינוי בנסיבות בקשתנו

 
__________________ת/ חתימת המוזמן__________________: ה/ חתימת המזמין__________________תאריך 

 אישור הפקיד מקבל ההצהרה
 __________________:בלשם הפקיד המק_____________________ :תאריך ____________________ -נתקבל ב

 
 _____________________________________________________: הערות

 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

ÒÓ '‰Ï·˜:______________

ÌÂÎÒ:__________________

ÍÈ¯‡˙Ó :_______________

 3 עמוד 6 / אש



 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

  
 
 

 הצהרת בן הזוג המזמין 
 

 נא לסמן  ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר 

מבלי, שיכונם וכלכלתם בישראל, ים ולשאת בהוצאות שהותם/ת בזה לקבל את המוזמן/הריני מתחייב 
 . ות הדיןבכפוף להורא, שיזדקקו לעזרת שלטונות ישראל או מוסד אחר שהוא

 .המוזמנת הינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה/ המוזמן הינו בן זוגי היחיד והנני נשואה רק לו 
 .בת זוגי אינה נשואה  לאחר ואני בן זוגה היחיד/ בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה 
 . נישואינו נשואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל 
 .במרשם התושבים של מדינה כלשהי) זו/בת זוגי זה/מלבד לבן(אה / כנשויה/אינני רשום 

 
 : י הסיבה/ל פרט"ה להצהיר כמבוקש לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ/אם אינך יכול

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 
לא סירה של פרט לא נכון אוידוע לי כי מ. הפרטים שנמסרו לעיל נכונים כשהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי

יכול להביא לביטול כל מעמד שינתן, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה לבקשתי, שלם
בת זוגי בהתאם לסעיף/וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן,  לחוק11מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף 

מסמך כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פליליתכמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף .  לחוק13
 . לפי הדין בישראל

 
 

_________________: ה/ חתימת המזמין_______________: תאריך________________ : המקום

  בקשהפרמס
_______________ 

 אישור קבלת ההצהרה
 
________________ - מ______________' רישיון מס______________________, רשם /ד"אני עו

 _________________ז "י על פי ת"תה ע/ אשר זוהה_______________________' גב/מאשר כי מר
,ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן/היא צפוי/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/ולאחר שהוזהר

 . ל בפני עליה"ה הנ/ה נכונות הצהרתו/אישר
 

___________________     _____________________ 
 רשם /ד"        חתימת עו       תמת        חו 
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

 הצהרת בן הזוג המוזמן  
 

 נא לסמן  ליד כל סעיף עליו אתה מצהיר 
 :מצהיר בזה כי_________________ז " מ________________ שם משפחה ______________שם פרטי, אני

ובשל כך הומלץ לי לברר, רחותי האחרתהובא לידיעתי כי קבלת האזרחות הישראלית עלולה לגרום לביטול אז 
ידוע לי כי אם תאושר בקשתי אהיה. השלכותיה אל מול נציגות שלטונות ארץ אזרחותי הזרה בטרם אקבל החלטה

 .1952 -ב"התשי,  לחוק האזרחות8-5ת מכוח התאזרחות לפי סעיפים /ית ישראלי/אזרח
 .בכוונתי להשתקע בישראל 
 . אלכוהולה לסמים קשים או ל/אינני מכור 
 .אינני חולה במחלת נפש 
 .אינני חולה במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור בישראל 
י רשויות המשטרה"ת ע/לא קיים נגדי צו מעצר ואינני מבוקש, )למעט עבירות תנועה(לא עברתי עבירה פלילית  

 . והביטחון של מדינה כלשהי
 . לא פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל 
או/ארגון או תנועה ו,  בגוף–ת במישרין או בעקיפין לרבות על דרך של תמיכה כספית /ה או תומך/ הייתי חברלא 

 .תושביה או אזרחיה, פעולה נגד מדינת ישראל
 .י רשות מוסמכת לעזוב את תחומי מדינת ישראל"הרחקה מישראל ולא נתבקשתי ע/מעולם לא הוצא כנגדי צו גירוש 
 . המזמינה הינה בת זוגי היחידה ואני נשוי רק לה/  היחיד והנני נשואה רק לוהמזמין הינו בן זוגי 
 . בת זוגי אינה נשואה לאחר ואני בן זוגה היחיד/ בן זוגי אינו נשוי לאחרת ואני בת זוגו היחידה 
 . נישואינו נשואי אמת ולא נערכו לצורך קבלת מעמד בישראל 
 .במרשם התושבים של מדינה כלשהי) זו/זהבת זוגי /מלבד לבן(אה /ה כנשוי/אינני רשום 
 .ידוע לי כי משרד הפנים אינו מחויב לאשר מעמד כלשהו בישראל לילדי מקשר קודם או אחר 

 
 : י הסיבה/ל פרט"ה להצהיר כמבוקש לגבי אחד או יותר מן הסעיפים הנ/אם אינך יכול

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 

לא ידוע לי כי מסירה של פרט לא נכון או. ל נכונים כשהם מהווים יסוד לדיון בבקשתיהפרטים שנמסרו לעי
יכול להביא לביטול כל מעמד שינתן, לרבות פרטים הנובעים מן החומר המוגש כתמיכה לבקשתי, שלם

בת זוגי בהתאם לסעיף/וכן להוצאת צו הרחקה מישראל כנגד בן,  לחוק11מכוח בקשה זו בהתאם לסעיף 
כמו כן ידוע לי כי מסירת פרט לא נכון או צירוף מסמך כוזב הינם גם הם בגדר עבירה פלילית.  לחוק13

 . לפי הדין בישראל
 
 

 _________________: ת/ חתימת המוזמן_______________: תאריך________________ : המקום

 אישור קבלת ההצהרה
 

________________ - מ______________' מסרישיון ______________________, רשם /ד"אני עו
 _________________ז "י על פי ת"תה ע/ אשר זוהה_______________________' גב/מאשר כי מר

,ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן/היא צפוי/ה כי חובה להצהיר אמת וכי הוא/ולאחר שהוזהר
 . ל בפני עליה"ה הנ/ה נכונות הצהרתו/אישר

 

___________________     _____________________ 
 רשם /ד"        חתימת עו              חותמת  
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

  בני זוג-ד "תצהיר נספח להסכם שכ 
 

לאחר  ____________________ז " מ____________________ שם משפחה ________________שם פרטי, מ"אני הח
 :מצהיר בכתב כדלקמן, ה כןה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעש/שהוזהרתי כי חובה עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 _____________________אחר בתי  / בני : אני עושה תצהירי זה כתמיכה לבקשה לקבלת מעמד בישראל של .א

______________________     __________________    __________________    ____________________ 
 הגשת הבקשה.                 ת הבקשה '                             מס ז "ת'                 מס                                    שם השוכר 

 _____________________דרכון /מספר זהות_______________________ : בעלה /עבור רעייתו

______________ ___________: בכתובתי_______________ : ת הנכס אשר נמצא ב/ה בזה שאני בעל/הנני מצהיר .ב
 ).  נא פרט-יחידות דיור ' אם הנכס מס(והנכס רשום על שמי 

 .חדרים ________ -קומות  ו________ בעל ,  ר"מ_________ : דירה בגודל/הנכס הינו בית . ג
 .ל  למיטב ידיעתי לא מתגוררים בנכס אנשים נוספים"הדירה הושכר לבני הזוג הנ/הנכס .ד
 )מלא לפי המתאים: (מ"די הרווקים גרות המשפחות הרבנכס זה בנוסף לי וליל .ה

 בקומה א
 י"ד משולם ע"שכ תאריך קירבה מספר  זהות שם האב שם פרטי ומשפחה

      
      
      
      

 

 בקומה ב
 י"ד משולם ע"שכ תאריך קירבה מספר  זהות שם האב שם פרטי ומשפחה

      
      
      
      
 רשומות מטה משלומים כמצויין ליד כל בקשההחשבונות ה  .ו

 שוכר משכיר סוג התשלום
   חשמל
   מים

   טלפון
   ארנונה

 __________________________________________________________________: התשלום מתבצע כדלקמן .ז
 אלמןגרוש   נשוי     רווק : מצב משפחתי .ח

 _______________________העיסוק שלי / המקצוע _________    ____18מספר הילדים מתחת לגיל  
 .ל מתגוררים אך ורק בדירה לפי הפרטים לעיל"הנ, ד"כמו כן מצהיר בזאת כי מאז חתימת הסכם שכ .ט
 אני מתחייב בזאת לדווח למשרד הפנים במקרה שהשוכר יעזוב את יחידת המגורים .י
 

 ______________________:  שם וחתימת המצהיר_________________: תאריך

 אישור קבלת ההצהרה
 
____________________ מתאריך ___________________' רישיון מס_______________________, רשם / ד "אני עו

 _________________________ז "י על פי ת"תה ע/ אשר זוהה_____________________________' גב/ מאשר כי מר 

ה נכונות/אישר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן/היא צפוי/כי חובה להצהיר אמת וכי הואה /ולאחר שהוזהר
 . ל בפני עליה"ה הנ/הצהרתו

 
               ___________________   _____________________ 
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

 
 מועצה מקומית על מרכז חיים/נוסח למכתב העיריה

 

 

 מועצה מקומית/כתובית וסמל העיריה, כותרת
 

 _______________: תאריך

 _______________: סימננו
 
 

 לכבוד 
 ' ________________גב/ מר 

 מנהל  הלשכה  למינהל  אוכלוסין
______________________ 

 
 

 בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי: הנדון
 
 

 -הנני מאשר בזה כי בני הזוג שפרטיהם רשומים להלן   .1
 

       
 ת/תושב שם האב  שם פרטי ומשפחה  מספר זהות

 -אה ל/נשוי

       
 ת/תושב שם האב  שם פרטי ומשפחה  מספר זהות

 
 פ הרשום ברישומי "ועד היום וזאת ע_________________________ : גרים בישוב מתאריך

 _____________________________________________ : בכתובתם, העיריה/המועצה
 

או חשבונות ארנונה ומים ואינו מסתמך על הצהרת /שכירות ו/אישור זה ניתן לאחר בדיקת חוזה רכישה .2

 .תעודת זהות/סיןאו על הרישום במרשם האוכלו/בני הזוג ו

 , בברכה .3
 
 

__________________________ 
 ....מועצת /ראש               עירית

 )י ראש הרשות בלבד"ויחתם  ע(
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 מדינת ישראל 
 משרד הפנים

ן  מינהל האוכלוסי
 

______________: מספר התיק גליון רישום 

 רישומיםד"מס
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	נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע
	מטרת הנוהל
	לקבוע את השיטה לטיפול במתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי
	ב. כללי
	תושב קבע הנישא לזר רשאי להגיש עבורו בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	עם אישור הבקשה יינתן רשיון ב/1  למשך 27 חודשים, ורשיון לישיב
	3 מצבים לטיפול:
	בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	1.א בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו.
	1.ב הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה .
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים:
	2.א הזר חוקי בארץ
	2.ב הזר אינו חוקי בארץ
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג מבקשים לצאת לחו"ל להינשא:
	א. הזר חוקי בארץ.
	ב. הזר אינו חוקי בארץ.
	*  יש לשים לב להוראת השעה בכל שלבי הטיפול בבקשה. לפיכך, בקשו
	**   עפ"י החלטת ממשלה מיום 15/06/08 שמספרה 3598 – "אין לאשר 
	ג. המסמכים הדרושים:
	*הערה – בכל שלב במהלך הנוהל יובהרו המסמכים הדרושים לאותו שלב
	מסמכי נישואים מקוריים (מקור + צילום).
	צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	3  תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחב
	תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג לה
	הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	יש לבצע בדיקת מטא"ר לגבי הישראלי. במידה וקיימים נגדו תיקי מב
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	12. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	ד. תנאים ודרישות:
	ד.1. בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	ד.1.1   בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו
	בני הזוג יפנו לנציגות ישראל במקום הימצאם ויגישו בקשה מסודרת 
	תנאים ודרישות :
	הגשת בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א.  מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב.  צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג.  צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד.  3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה.  הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה
	הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם.
	ו.   תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הז
	ז.  הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקשים כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאי
	כתנאי לאישור הבקשה למתן מעמד:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתם לישראל ע
	תשלום ערבות – תופקד ערבות בנקאית ע"ס 15.000 ₪ ובנוסף בעבור כ
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר העמידה בתנאים ודרישות.
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד.1.2 הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה:
	תנאים ודרישות
	נוכחות הישראלי בלשכה חובה.
	הגשת בקשה למתן מעמד עבור בן הזוג הזר + בקשה לאשרת כניסה.
	תשלום אגרה עבור 2 הבקשות.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז.   הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקש כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאים 
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	יב. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתו של בן הז
	אם מתעורר חשד בדבר כנות הקשר ניתן לדרוש ערבות בנקאית ע"ס 15.
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר עריכת בחינת כנות ראשונית 
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד. 2. בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים
	2.1. בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן חוקי :
	*האמור להלן מתייחס הן למצב בו בן הזוג הזר שהה כל העת בארץ וה
	תנאים ודרישות
	נוכחות שני בני הזוג חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה .
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז. תעודת לידה מקורית של הזר.
	ח. הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	יש לבצע בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג במועד הגשת ה
	במקרים בהם לא מעודכן בקובץ מועד כניסתו של הזר לישראל, יש להפ
	יש לקבל עמדות משטרה ושב"כ. אם עמדות הגורמים מתעכבות – יש להא
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	עליהם להמציא:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	10) תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצ
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד. 2.2 בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי :
	תנאים ודרישות
	נוכחות בן הזוג הישראלי חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה : ראה לעיל: המסמכים הדרושים כאשר 
	באופן חוקי.
	בן זוג  זר אשר נישא בארץ לאחר הוצאת צו הרחקה כנגדו, ובמסגרת 
	6) לאחר קבלת הבקשה יוזמנו בני הזוג לבחינת כנות ראשונית של הקשר
	יש להדגיש כי, אם מדובר בבן זוג זר שיש לקבל עבורו עמדת גורמים
	אם טרם התקבלה עמדת שב"כ – יש להמתין.
	אם התקבלה עמדת שב"כ, אך טרם התקבלה עמדת משטרה ונערכה בחינת כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד.3.    בן הזוג הזר בארץ – מבקשים לצאת לחו"ל להינשא.
	תנאים ודרישות
	בפני בני הזוג עומדות שלוש אפשרויות:
	א. אם הזר שוהה בארץ כחוק, יקבל אשרת כניסה ( אינטר ויזה ) טרם
	( ראה נוהל 5.2.0029 ).
	ב. הישראלי ישוב ארצה ויזמין את הזר להמשך הטיפול להזמנת בן/ת 
	ג. בני הזוג מבקשים להיכנס יחד ארצה, יפנו לנציגות ישראל במקום
	*במידה ואין בידי הזר השוהה בארץ מסמך נסיעה, יופנה לנציגות אר
	ה. בדיקת הבקשה למתן מעמד
	עם מתן רישיון ב/1 / מת"ק למשך 6 חודשים – תקופת בדיקת הבקשה –
	ה.1 פקיד קבלת קהל המקבל את טפסי הבקשה, יבדוק את הפרטים בקובץ
	ה.2 הפקיד יבדוק שהומצאו כל המסמכים הדרושים כמפורט בפרק "המסמ
	ה.3 הפקיד יבדוק את תוקפו של הדרכון הזר של המוזמן ושל הקטינים
	ה.4  יש לבדוק אם אחד מבני הזוג כלול בהגבלה מסוימת, באם יתברר
	עפ"י נוהל טיפול בהגבלות מס' 1.2.0001.
	ה.5 לגבי אזרח ברית המועצות לשעבר ומזא"ר, יש לציידם במסמכי הפ
	ה.6 עם הגשת הבקשה ירשם המצב האישי של בן הזוג הישראלי "בבירור
	רישום "בבירור" יהיה עד למקסימום של חצי שנה בלבד!
	שינוי המרשם מ-"בבירור" ל-נשוי יעשה בד"כ במקביל לאישור הבקשה 
	ככל שבסיום תקופה זו הוכח כי מדובר בנישואין פיקטיביים, יש לשנ
	ה.7  פקיד הלשכה יפתח בקובץ, בקשה בתיק בקשות, ויעדכן בה את כל
	ה.8 פקיד הלשכה יוודא כי נשלחו שאילתות לבדיקת הגורמים ולקבלת 
	מטא"ר התאזרחות/ קבע  – לכלל האוכלוסייה.
	שב"כ – לבני מיעוטים , מדינות סיכון, יו"ש ואזח"ע.
	מת"ק – לתושבי יו"ש ועזה.
	בדיקת הגורמים תיערך לגבי המזמין, המוזמן ולגבי הילדים מגיל 14
	ה.9   פקיד הלשכה ישלח שאילתות לביטוח לאומי ומשרד החינוך כמרכ
	ה.10 במידה ונתקבלו הערות מהגורמים, יש להעביר החומר לדסק המתא
	ה.11 במקרים בהם בן הזוג המוזמן הינו אזרח ממדינת סיכון, ישקול
	המעמד בישראל תוך התייעצות עם גורמי ביטחון בנסיבות הזמן .
	ה.12 ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג, תתקבל
	כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו.
	בדיקת מרכז חייהם בישראל.
	בהעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה (במידה ותשובות ה
	ה.13 במידה וסורבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכו מנימוקים ביטח
	* יש להדגיש כי כל הבדיקות האמורות לעיל יערכו בכל שלב ושלב לפ
	אין לאשר את תחילת ההליך המדורג  ללא תעודת יושר. במקרים בהם כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל והמצאת כל המסמכים הדרושי
	ו. ההליך המדורג
	ו.1  עם אישור הבקשה יינתן רישיון ב/1 / מת"ק ל-15 חודשים, אשר
	ו.2 עם אישור רישיון א/5 יועלו פרטי המבקש לתיק אדם ברישום חדש
	ו.3  עם אישור רישיון א/5 לתושבי האזור, יש לדווח על כך למת"ק 
	ו.4    לאזרחים ירדנים אין להדביק מדבקת א/5 בדרכוניהם הירדנים
	ו.5 יש לעדכן כל הארכה בתיק הזר, תיק בקשות ותיק אדם – חוצץ נו
	ו.6  יש להודיע למבקשים שעליהם לפנות ללשכה שלושה חודשים לפני 
	ו.7   במהלך ההליך המדורג לפני הארכת הרישיון מדי שנה, יש לערו
	ו.8    נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה עם הגורמים לגבי המוזמן ולג
	ו.9   במידה ונותק הקשר בין בני הזוג יש לפעול על פי נוהל הטיפ
	ז. סיום ההליך – תושבות קבע
	* יש לשים לב להוראת שעה לפיה לא ישודרג מעמדו של תושב האזור ו
	ז. 1 עם פנייתם של בני הזוג ללשכה לאחר חלוף 27 חודשים ברישיון
	ז.2 יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות קשר הנישו
	ז.3 במידה ולא מולאו כל תנאי ההתאזרחות הדרושים או כאשר ישנו ח
	בישראל או לכנות הקשר, רשאי ראש ענף לאשר הארכה בשנה נוספת של 
	הבקשה תידון בשנית בתום השנה.
	ז.4  הבקשה תאושר על ידי מנהל הלשכה ולאחר קיום ועדה לשכתית:
	1. אושרה הבקשה – יוזמנו בני הזוג בכתב לקבלת רישיון לישיבת קב
	2. לא אושרה הבקשה – תישלח תשובת סירוב מנומקת
	ז.5   יש לשנות את סמל האזרחות בקובץ למעמד קבע על פי סמל האוכ
	ז.6   יש להנפיק תעודת זהות של תושב קבע.
	ז.7  לתושבי האזור – יש לדווח למת"ק בית אל וארז על קבלת תושבו
	ז.8    יש לתייק את כל החומר בתיק האישי של התושב ובתיקי הנלוו
	ז.9   עם תום הטיפול בבקשה יוחזרו התיקים לארכיב וייסגרו שתי ה
	ח. החוק וסעיפיו
	1 . חוק האזרחות התשי"ב-1952.
	2 .  חוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952.
	ט. נספחים
	נספח תצהיר א
	1.   מכתב בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן/בת זוג זר/ה הנשוי/אה לי
	בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 עמוד 2
	המשך בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 ע
	הצהרת בן הזוג המזמין.(אש/6 עמוד 4)
	הצהרת בן הזוג המוזמן.(אש/6 עמוד 5)
	תצהיר נספח להסכם שכ"ד.(אש/6 עמוד 6)
	נוסח מכתב הרשות המקומית על מרכז חיים. (אש/6 עמוד 7)
	סיכום, גיליון רישום (אש/6 עמוד 8)
	סיכום תיק ישיבת קבע – הליך מדורג חלק א' (אש/7 עמוד 1)
	סיכום תיק התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק האזרחות – הליך מדורג חלק 
	5.2.0011-20.8.09doc.pdf
	נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע
	מטרת הנוהל
	לקבוע את השיטה לטיפול במתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי
	ב. כללי
	תושב קבע הנישא לזר רשאי להגיש עבורו בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	עם אישור הבקשה יינתן רשיון ב/1  למשך 27 חודשים, ורשיון לישיב
	3 מצבים לטיפול:
	בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	1.א בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו.
	1.ב הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה .
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים:
	2.א הזר חוקי בארץ
	2.ב הזר אינו חוקי בארץ
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג מבקשים לצאת לחו"ל להינשא:
	א. הזר חוקי בארץ.
	ב. הזר אינו חוקי בארץ.
	*  יש לשים לב להוראת השעה בכל שלבי הטיפול בבקשה. לפיכך, בקשו
	**   עפ"י החלטת ממשלה מיום 15/06/08 שמספרה 3598 – "אין לאשר 
	ג. המסמכים הדרושים:
	*הערה – בכל שלב במהלך הנוהל יובהרו המסמכים הדרושים לאותו שלב
	מסמכי נישואים מקוריים (מקור + צילום).
	צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	3  תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחב
	תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג לה
	הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	יש לבצע בדיקת מטא"ר לגבי הישראלי. במידה וקיימים נגדו תיקי מב
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	12. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	ד. תנאים ודרישות:
	ד.1. בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	ד.1.1   בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו
	בני הזוג יפנו לנציגות ישראל במקום הימצאם ויגישו בקשה מסודרת 
	תנאים ודרישות :
	הגשת בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א.  מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב.  צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג.  צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד.  3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה.  הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה
	הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם.
	ו.   תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הז
	ז.  הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקשים כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאי
	כתנאי לאישור הבקשה למתן מעמד:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתם לישראל ע
	תשלום ערבות – תופקד ערבות בנקאית ע"ס 15.000 ₪ ובנוסף בעבור כ
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר העמידה בתנאים ודרישות.
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד.1.2 הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה:
	תנאים ודרישות
	נוכחות הישראלי בלשכה חובה.
	הגשת בקשה למתן מעמד עבור בן הזוג הזר + בקשה לאשרת כניסה.
	תשלום אגרה עבור 2 הבקשות.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז.   הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקש כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאים 
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	יב. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתו של בן הז
	אם מתעורר חשד בדבר כנות הקשר ניתן לדרוש ערבות בנקאית ע"ס 15.
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר עריכת בחינת כנות ראשונית 
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד. 2. בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים
	2.1. בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן חוקי :
	*האמור להלן מתייחס הן למצב בו בן הזוג הזר שהה כל העת בארץ וה
	תנאים ודרישות
	נוכחות שני בני הזוג חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה .
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז. תעודת לידה מקורית של הזר.
	ח. הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	יש לבצע בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג במועד הגשת ה
	במקרים בהם לא מעודכן בקובץ מועד כניסתו של הזר לישראל, יש להפ
	יש לקבל עמדות משטרה ושב"כ. אם עמדות הגורמים מתעכבות – יש להא
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	עליהם להמציא:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	10) תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצ
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד. 2.2 בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי :
	תנאים ודרישות
	נוכחות בן הזוג הישראלי חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה : ראה לעיל: המסמכים הדרושים כאשר 
	באופן חוקי.
	בן זוג  זר אשר נישא בארץ לאחר הוצאת צו הרחקה כנגדו, ובמסגרת 
	6) לאחר קבלת הבקשה יוזמנו בני הזוג לבחינת כנות ראשונית של הקשר
	יש להדגיש כי, אם מדובר בבן זוג זר שיש לקבל עבורו עמדת גורמים
	אם טרם התקבלה עמדת שב"כ – יש להמתין.
	אם התקבלה עמדת שב"כ, אך טרם התקבלה עמדת משטרה ונערכה בחינת כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד.3.    בן הזוג הזר בארץ – מבקשים לצאת לחו"ל להינשא.
	תנאים ודרישות
	בפני בני הזוג עומדות שלוש אפשרויות:
	א. אם הזר שוהה בארץ כחוק, יקבל אשרת כניסה ( אינטר ויזה ) טרם
	( ראה נוהל 5.2.0029 ).
	ב. הישראלי ישוב ארצה ויזמין את הזר להמשך הטיפול להזמנת בן/ת 
	ג. בני הזוג מבקשים להיכנס יחד ארצה, יפנו לנציגות ישראל במקום
	*במידה ואין בידי הזר השוהה בארץ מסמך נסיעה, יופנה לנציגות אר
	ה. בדיקת הבקשה למתן מעמד
	עם מתן רישיון ב/1 / מת"ק למשך 6 חודשים – תקופת בדיקת הבקשה –
	ה.1 פקיד קבלת קהל המקבל את טפסי הבקשה, יבדוק את הפרטים בקובץ
	ה.2 הפקיד יבדוק שהומצאו כל המסמכים הדרושים כמפורט בפרק "המסמ
	ה.3 הפקיד יבדוק את תוקפו של הדרכון הזר של המוזמן ושל הקטינים
	ה.4  יש לבדוק אם אחד מבני הזוג כלול בהגבלה מסוימת, באם יתברר
	עפ"י נוהל טיפול בהגבלות מס' 1.2.0001.
	ה.5 לגבי אזרח ברית המועצות לשעבר ומזא"ר, יש לציידם במסמכי הפ
	ה.6 עם הגשת הבקשה ירשם המצב האישי של בן הזוג הישראלי "בבירור
	רישום "בבירור" יהיה עד למקסימום של חצי שנה בלבד!
	שינוי המרשם מ-"בבירור" ל-נשוי יעשה בד"כ במקביל לאישור הבקשה 
	ככל שבסיום תקופה זו הוכח כי מדובר בנישואין פיקטיביים, יש לשנ
	ה.7  פקיד הלשכה יפתח בקובץ, בקשה בתיק בקשות, ויעדכן בה את כל
	ה.8 פקיד הלשכה יוודא כי נשלחו שאילתות לבדיקת הגורמים ולקבלת 
	מטא"ר התאזרחות/ קבע  – לכלל האוכלוסייה.
	שב"כ – לבני מיעוטים , מדינות סיכון, יו"ש ואזח"ע.
	מת"ק – לתושבי יו"ש ועזה.
	בדיקת הגורמים תיערך לגבי המזמין, המוזמן ולגבי הילדים מגיל 14
	ה.9   פקיד הלשכה ישלח שאילתות לביטוח לאומי ומשרד החינוך כמרכ
	ה.10 במידה ונתקבלו הערות מהגורמים, יש להעביר החומר לדסק המתא
	ה.11 במקרים בהם בן הזוג המוזמן הינו אזרח ממדינת סיכון, ישקול
	המעמד בישראל תוך התייעצות עם גורמי ביטחון בנסיבות הזמן .
	ה.12 ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג, תתקבל
	כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו.
	בדיקת מרכז חייהם בישראל.
	בהעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה (במידה ותשובות ה
	* יש להדגיש כי כל הבדיקות האמורות לעיל יערכו בכל שלב ושלב לפ
	אין לאשר את תחילת ההליך המדורג  ללא תעודת יושר. במקרים בהם כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל והמצאת כל המסמכים הדרושי
	ו. ההליך המדורג
	ו.1  עם אישור הבקשה יינתן רישיון ב/1 / מת"ק ל-15 חודשים, אשר
	ו.2 עם אישור רישיון א/5 יועלו פרטי המבקש לתיק אדם ברישום חדש
	ו.3  עם אישור רישיון א/5 לתושבי האזור, יש לדווח על כך למת"ק 
	ו.4    לאזרחים ירדנים אין להדביק מדבקת א/5 בדרכוניהם הירדנים
	ו.5 יש לעדכן כל הארכה בתיק הזר, תיק בקשות ותיק אדם – חוצץ נו
	ו.6  יש להודיע למבקשים שעליהם לפנות ללשכה שלושה חודשים לפני 
	ו.7   במהלך ההליך המדורג לפני הארכת הרישיון מדי שנה, יש לערו
	ו.8    נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה עם הגורמים לגבי המוזמן ולג
	ו.9   במידה ונותק הקשר בין בני הזוג יש לפעול על פי נוהל הטיפ
	ז. סיום ההליך – תושבות קבע
	* יש לשים לב להוראת שעה לפיה לא ישודרג מעמדו של תושב האזור ו
	ז. 1 עם פנייתם של בני הזוג ללשכה לאחר חלוף 27 חודשים ברישיון
	ז.2 יש להכין סיכום תיק תוך התייחסות להתרשמות מכנות קשר הנישו
	ז.3 במידה ולא מולאו כל תנאי ההתאזרחות הדרושים או כאשר ישנו ח
	בישראל או לכנות הקשר, רשאי ראש ענף לאשר הארכה בשנה נוספת של 
	הבקשה תידון בשנית בתום השנה.
	ז.4  הבקשה תאושר על ידי מנהל הלשכה ולאחר קיום ועדה לשכתית:
	1. אושרה הבקשה – יוזמנו בני הזוג בכתב לקבלת רישיון לישיבת קב
	2. לא אושרה הבקשה – תישלח תשובת סירוב מנומקת
	ז.5   יש לשנות את סמל האזרחות בקובץ למעמד קבע על פי סמל האוכ
	ז.6   יש להנפיק תעודת זהות של תושב קבע.
	ז.7  לתושבי האזור – יש לדווח למת"ק בית אל וארז על קבלת תושבו
	ז.8    יש לתייק את כל החומר בתיק האישי של התושב ובתיקי הנלוו
	ז.9   עם תום הטיפול בבקשה יוחזרו התיקים לארכיב וייסגרו שתי ה
	ח. החוק וסעיפיו
	1 . חוק האזרחות התשי"ב-1952.
	2 .  חוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952.
	ט. נספחים
	נספח תצהיר א
	1.   מכתב בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן/בת זוג זר/ה הנשוי/אה לי
	בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 עמוד 2
	המשך בקשה לקבלת מעמד בישראל לבן זוג זר הנשוי לישראלי (אש/6 ע
	הצהרת בן הזוג המזמין.(אש/6 עמוד 4)
	הצהרת בן הזוג המוזמן.(אש/6 עמוד 5)
	תצהיר נספח להסכם שכ"ד.(אש/6 עמוד 6)
	נוסח מכתב הרשות המקומית על מרכז חיים. (אש/6 עמוד 7)
	סיכום, גיליון רישום (אש/6 עמוד 8)
	סיכום תיק ישיבת קבע – הליך מדורג חלק א' (אש/7 עמוד 1)
	סיכום תיק התאזרחות לפי סעיף 7 לחוק האזרחות – הליך מדורג חלק 
	5.2.0011-20.1.2010doc.pdf
	נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לתושב קבע
	מטרת הנוהל
	לקבוע את השיטה לטיפול במתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לתושבי
	ב. כללי
	תושב קבע הנישא לזר רשאי להגיש עבורו בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	עם אישור הבקשה יינתן רשיון ב/1  למשך 27 חודשים, ורשיון לישיב
	3 מצבים לטיפול:
	בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	1.א בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו.
	1.ב הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה .
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים:
	2.א הזר חוקי בארץ
	2.ב הזר אינו חוקי בארץ
	בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג מבקשים לצאת לחו"ל להינשא:
	א. הזר חוקי בארץ.
	ב. הזר אינו חוקי בארץ.
	*  יש לשים לב להוראת השעה בכל שלבי הטיפול בבקשה. לפיכך, בקשו
	**   עפ"י החלטת ממשלה מיום 15/06/08 שמספרה 3598 – "אין לאשר 
	ג. המסמכים הדרושים:
	*הערה – בכל שלב במהלך הנוהל יובהרו המסמכים הדרושים לאותו שלב
	מסמכי נישואים מקוריים (מקור + צילום).
	צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	3  תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה וחב
	תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג לה
	הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	יש לבצע בדיקת מטא"ר לגבי הישראלי. במידה וקיימים נגדו תיקי מב
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	12. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	ד. תנאים ודרישות:
	ד.1. בן הזוג הזר אינו בארץ ובני הזוג נשואים:
	ד.1.1   בני הזוג בחו"ל ומבקשים להיכנס ארצה יחדיו לאחר שנישאו
	בני הזוג יפנו לנציגות ישראל במקום הימצאם ויגישו בקשה מסודרת 
	תנאים ודרישות :
	הגשת בקשה לאשרת כניסה בקונסוליה הישראלית.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א.  מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב.  צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג.  צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד.  3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה.  הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה
	הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם.
	ו.   תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הז
	ז.  הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקשים כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאי
	כתנאי לאישור הבקשה למתן מעמד:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתם לישראל ע
	תשלום ערבות – תופקד ערבות בנקאית ע"ס 15.000 ₪ ובנוסף בעבור כ
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר העמידה בתנאים ודרישות.
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד.1.2 הישראלי נכנס ארצה לבד ומזמין את בן/בת הזוג הזר/ה:
	תנאים ודרישות
	נוכחות הישראלי בלשכה חובה.
	הגשת בקשה למתן מעמד עבור בן הזוג הזר + בקשה לאשרת כניסה.
	תשלום אגרה עבור 2 הבקשות.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה כתנאי לאישור אשרת כניסה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז.   הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תרגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	בשלב זה יובהר למבקש כי בהמשך יידרשו להמציא את המסמכים הבאים 
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	יב. תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המו
	יש להמליץ לבני הזוג להצטייד במסמכים אלה בטרם כניסתו של בן הז
	אם מתעורר חשד בדבר כנות הקשר ניתן לדרוש ערבות בנקאית ע"ס 15.
	בקשת הכניסה תאושר בתוך 30 יום לאחר עריכת בחינת כנות ראשונית 
	אם יש צורך בעמדת גורמי הביטחון – יש להמתין עד למתן תשובתם.
	אם ישנה עמדת משטרה בתיק המתנגדת לבקשה, ניתן לסרב את הבקשה כב
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – תינתן אשרת כניסה ב/2 ב
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף 2.
	ד. 2. בן הזוג הזר בארץ ובני הזוג נשואים
	2.1. בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן חוקי :
	*האמור להלן מתייחס הן למצב בו בן הזוג הזר שהה כל העת בארץ וה
	תנאים ודרישות
	נוכחות שני בני הזוג חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה .
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
	א. מסמכי נישואים מקוריים.(מקור + צילום)
	ב. צילום ת"ז של בן הזוג הישראלי.
	ג. צילום דרכונו הזר של המוזמן.
	ד. 3 תמונות חזותיות של כל אחד מבני הזוג.
	ה. הוכחות לחיי נישואין (תמונות משותפות, מכתבים מקרובי משפחה 
	ו. תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש ועל חובת בני הזוג
	ז. תעודת לידה מקורית של הזר.
	ח. הצהרת בריאות וכן הצהרה על העדר עבר פלילי של המוזמן.
	ט. כאשר לבקשה מצורפים קטינים מנישואים קודמים יש לצרף:
	הסכמת ההורה השני או פס"ד מאומת ומתורגם ע"י נוטריון הקובע כי 
	תעודת לידה של קטין נלווה (מקור + תירגום)
	בבקשות של קטינים עד גיל 15: אין לדרוש הוכחות להימצאות הקטיני
	קטינים מעל גיל 15: יש לדרוש הוכחות להימצאות הקטינים בחזקת בן
	( הסכמת ההורה השני למגורי קבע של קטין נלווה.
	יש לבצע בחינת כנות ראשונית של הקשר בין בני הזוג במועד הגשת ה
	במקרים בהם לא מעודכן בקובץ מועד כניסתו של הזר לישראל, יש להפ
	יש לקבל עמדות משטרה ושב"כ. אם עמדות הגורמים מתעכבות – יש להא
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	עליהם להמציא:
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	10) תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצ
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד. 2.2 בני הזוג נשואים והזר שוהה בארץ באופן בלתי חוקי :
	תנאים ודרישות
	נוכחות בן הזוג הישראלי חובה.
	הגשת בקשה לקבלת מעמד בישראל.
	תשלום אגרה.
	המסמכים אותם יש לצרף לבקשה : ראה לעיל: המסמכים הדרושים כאשר 
	באופן חוקי.
	בן זוג  זר אשר נישא בארץ לאחר הוצאת צו הרחקה כנגדו, ובמסגרת 
	6) לאחר קבלת הבקשה יוזמנו בני הזוג לבחינת כנות ראשונית של הקשר
	יש להדגיש כי, אם מדובר בבן זוג זר שיש לקבל עבורו עמדת גורמים
	אם טרם התקבלה עמדת שב"כ – יש להמתין.
	אם התקבלה עמדת שב"כ, אך טרם התקבלה עמדת משטרה ונערכה בחינת כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל – יינתן רשיון ב/1 / היתר
	במועד מתן הרישיון יש להודיע לבני הזוג כי לצורך אישור הבקשה ל
	דרכון זר תקף לפחות לשנתיים.כן נדרשת בדיקה מחודשת מדי שנה לגב
	תעודת לידה מקורית של הזר.
	תעודת יושר מקורית של בן הזוג הזר (כולל שמות מקוריים). במידה 
	מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם של הזר.
	תשובת לשכת הקשר בנוגע למסמכים. ( כשמדובר באזרחי ברית המועצות
	ורק לאחר המצאת המסמכים יוזמנו להמשך טיפול. בנוסף, יש לצייד א
	המשך הטיפול בבקשה על פי המפורט להלן בסעיף ה.
	ד.3.    בן הזוג הזר בארץ – מבקשים לצאת לחו"ל להינשא.
	תנאים ודרישות
	בפני בני הזוג עומדות שלוש אפשרויות:
	א. אם הזר שוהה בארץ כחוק, יקבל אשרת כניסה ( אינטר ויזה ) טרם
	( ראה נוהל 5.2.0029 ).
	ב. הישראלי ישוב ארצה ויזמין את הזר להמשך הטיפול להזמנת בן/ת 
	ג. בני הזוג מבקשים להיכנס יחד ארצה, יפנו לנציגות ישראל במקום
	*במידה ואין בידי הזר השוהה בארץ מסמך נסיעה, יופנה לנציגות אר
	ה. בדיקת הבקשה למתן מעמד
	עם מתן רישיון ב/1 / מת"ק למשך 6 חודשים – תקופת בדיקת הבקשה –
	ה.1 פקיד קבלת קהל המקבל את טפסי הבקשה, יבדוק את הפרטים בקובץ
	ה.2 הפקיד יבדוק שהומצאו כל המסמכים הדרושים כמפורט בפרק "המסמ
	ה.3 הפקיד יבדוק את תוקפו של הדרכון הזר של המוזמן ושל הקטינים
	ה.4  יש לבדוק אם אחד מבני הזוג כלול בהגבלה מסוימת, באם יתברר
	עפ"י נוהל טיפול בהגבלות מס' 1.2.0001.
	ה.5 לגבי אזרח ברית המועצות לשעבר ומזא"ר, יש לציידם במסמכי הפ
	ה.6 עם הגשת הבקשה ירשם המצב האישי של בן הזוג הישראלי "בבירור
	רישום "בבירור" יהיה עד למקסימום של חצי שנה בלבד!
	שינוי המרשם מ-"בבירור" ל-נשוי יעשה בד"כ במקביל לאישור הבקשה 
	ככל שבסיום תקופה זו הוכח כי מדובר בנישואין פיקטיביים, יש לשנ
	ה.7  פקיד הלשכה יפתח בקובץ, בקשה בתיק בקשות, ויעדכן בה את כל
	ה.8 פקיד הלשכה יוודא כי נשלחו שאילתות לבדיקת הגורמים ולקבלת 
	מטא"ר התאזרחות/ קבע  – לכלל האוכלוסייה.
	שב"כ – לבני מיעוטים , מדינות סיכון, יו"ש ואזח"ע.
	מת"ק – לתושבי יו"ש ועזה.
	בדיקת הגורמים תיערך לגבי המזמין, המוזמן ולגבי הילדים מגיל 14
	ה.9   פקיד הלשכה ישלח שאילתות לביטוח לאומי ומשרד החינוך כמרכ
	ה.10 במידה ונתקבלו הערות מהגורמים, יש להעביר החומר לדסק המתא
	ה.11 במקרים בהם בן הזוג המוזמן הינו אזרח ממדינת סיכון, ישקול
	המעמד בישראל תוך התייעצות עם גורמי ביטחון בנסיבות הזמן .
	ה.12 ההחלטה לאישור הבקשה וכניסת בני הזוג להליך המדורג, תתקבל
	כנות קשר הנישואים בין בני הזוג והמשך קיומו.
	בדיקת מרכז חייהם בישראל.
	בהעדר מניעה ביטחונית או פלילית לאישור הבקשה (במידה ותשובות ה
	ה.13 במידה וסורבה הבקשה בתחילת ההליך או במהלכו מנימוקים ביטח
	* יש להדגיש כי כל הבדיקות האמורות לעיל יערכו בכל שלב ושלב לפ
	אין לאשר את תחילת ההליך המדורג  ללא תעודת יושר. במקרים בהם כ
	לאחר עמידה בכל התנאים המפורטים לעיל והמצאת כל המסמכים הדרושי
	ו. ההליך המדורג
	ו.1  עם אישור הבקשה יינתן רישיון ב/1 / מת"ק ל-15 חודשים, אשר
	ו.2 עם אישור רישיון א/5 יועלו פרטי המבקש לתיק אדם ברישום חדש
	ו.3  עם אישור רישיון א/5 לתושבי האזור, יש לדווח על כך למת"ק 
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